
Verantwoording fractiebudget 2020: 

 

Inleiding: 
Op grond van artikel 11, lid 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 

legt elke fractie binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af 

over de besteding. Op grond van artikel 11, lid 2 is het aan het presidium om de 

verantwoordingen te controleren en een controle rapport op te stellen. In dit controlerapport 

wordt verslag gedaan van de verantwoording van de fractiebudgetten over 2020. 

 

Resultaten controle: 

Ontvangen verantwoording: 
De verantwoording is ontvangen van VVD, CDA, GBK, PvdA/GL en WK.  

 

Discutabel, het grijze gebied: 
De meeste uitgaven zijn te koppelen aan de uitgaven zoals opgenomen in de verordening en 

het document fractievergoedingen overzicht uit 2020. De volgende kosten zijn discutabel: 

a. Afscheid voorzitter; 

b. Bloemen ziek raadslid; 

c. Rouwadvertentie; 

d. Partijgebonden bijeenkomst; 

e. Stickeractie verkeersveiligheid 

f. Presentje aan de leden. 

Enerzijds vallen deze kosten onder “representatiekosten” bv. “afscheid voorzitter”. 

Anderzijds vallen deze kosten onder artikel 7, lid 2d Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2020. Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het 

fractiebudget worden bekostigd. De vaste onkostenvergoeding bedraagt  € 176,69 (jaar 

2020), zaken die onder andere daaruit bekostigd kunnen worden: 

- Representatie (waaronder ook kosten voor cadeaus bij geboorten, een afscheid of 

verjaardag). 

Ook kunnen bovengenoemde bedragen vallen onder “een lief en leed pot”. 

 

Bij de toetsing door het presidium is de juridische volgorde aangehouden te weten: het 

Rechtpositiebesluit en daarbij behorende verordening, de verordening Ambtelijke Bijstand en 

Fractieondersteuning 2020, en tot slot het document fractievergoedingen overzicht 2020. 

Voorgesteld wordt om de kosten onder a. t/m f. NIET onder het fractiebudget te laten 

vallen. 

 

Kilometervergoeding; reizen buiten de gemeente: 
Kilometervergoedingen voor raadsleden en fractievertegenwoordigers buiten de gemeente, 

bijvoorbeeld voor het bezoeken van Regionale Raadsledenbijeenkomsten of regionaal overleg 

WF, vallen niet onder het fractiebudget, maar onder artikel 3 Verordening rechtspositie 

raadsleden en fractievertegenwoordigers. Een raadslid of fractievertegenwoordiger kan deze 

kilometervergoedingen indienen bij de griffie.  

In de rapportage van 2019 is voorgesteld om -bij uitzondering- alle op het fractiebudget 

gedeclareerde kilometervergoedingen van raadsleden en fractievertegenwoordigers over 2019, 

toe te staan. Immers deze konden niet meer worden ingediend ten laste van het budget voor de 

rechtspositieregeling.  



Het presidium is van mening dat de fracties in 2020 op de hoogte waren van deze bepaling en 

dat de kilometervergoeding daarom niet wordt toegestaan.  

 

VVD 

Toegekend fractie budget 2020 €       750,00   

Reserve per 1 januari 2020 €       488,03   

Toegestane uitgaven 2020  €    1.036,30  

Niet gehonoreerd *)  €       732,40  

Reserve 1 januari 2021   €       201,73 

*) Kilometervergoeding van raadsleden naar vergaderingen buiten de gemeente, bloemen ziek 

raadslid en stickeractie verkeersveiligheid. 

 

CDA 

Toegekend fractie budget 2020 €     700,00   

Reserve per 1 januari 2020 €     335,95   

Toegestane uitgaven 2020  €      940,40  

Niet gehonoreerd *)  €      118,35  

Reserve 1 januari 2021   €          95,55 

*) Presentje aan de leden.  

 

GBK 

Toegekend fractie budget 2020 €     650,00   

Reserve per 1 januari 2020 €  - 161,37   

Toegestane uitgaven 2020  €      578,40  

Niet gehonoreerd *)  €      270,81  

Reserve 1 januari 2021   €         -89,77 

*) Rouwadvertentie en partijgebonden bijeenkomst. 

 

WK 

Toegekend fractie budget 2020 €    550,00   

Reserve per 1 januari 2020 €   - 85,85   

Toegestane uitgaven 2020   €       642,74   

Niet gehonoreerd *)  €       198,30  

Reserve 1 januari 2021   €       -178,59 

*) Afscheid van de voorzitter en kilometervergoeding van fractievertegenwoordiger naar 

vergaderingen buiten de gemeente. 

 

PVDA/GL 

Toegekend fractie budget 2020 €     550,00   

Reserve per 1 januari 2020 €     550,00   

Toegestane uitgaven 2020  €     519,55  

Niet gehonoreerd     

Reserve 1 januari 2021   €    580,45 

 

 

Namens het presidium, opgemaakt door Karin Rietveld en Rianka te Winkel op 9 april 2020. 


